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• Bergman Clinics is uitgegroeid tot het grootste netwerk voor planbare medische zorg
in Nederland met meer dan 70 locaties. Daarnaast is de organisatie actief in de
Nordics en Duitsland.

• Bergman Clinics wil een belangrijke bijdrage leveren aan het op langere termijn
betaalbaar, toegankelijk en hoogwaardig maken van de zorg. Dit doet men door de
zorg te organiseren volgens value based healthcare principes. Dit houdt in dat er een
afweging gemaakt wordt tussen waarde voor de cliënt en zorgkosten. Bergman
Clinics onderscheidt zich hierin door zich te richten op:
• Verbeterde kwaliteit/ tevredenheid van cliënten: beste artsen, transparante zorg en

de beste uitkomsten van geleverde zorg.
• Kostenefficiëntie: planbare zorg, gebruik van data en procesoptimalisatie.

• Door de specialisatie van Bergman Clinics in een beperkt aantal veelvoorkomende
behandelingen waarborgen ze expertise en ervaring, die leiden tot zeer goede
behandeluitkomsten. De focus zorgt innovatief, efficiënt en kostenbewust gewerkt
wordt.

• De cliënt staat centraal bij Bergman Clinics. Goed geïntegreerde IT, constante
bijsturing op basis van data analytics en zeer moderne digitale interactie
mogelijkheden tussen Bergman en cliënten helpen daarbij.

INTRODUCTIE BERGMAN CLINICS

https://www.bergmanclinics.nl/
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• Bergman Clinics heeft de ambitie hard te blijven groeien, zowel in Nederland als
internationaal. Triton heeft de meerderheid van de aandelen van Bergman Clinics, de
familie Malenstein (medeoprichters) en NPM zijn de andere aandeelhouders

• De totale Bergman Clinics organisatie biedt werkgelegenheid aan ruim 2500
medewerkers. De dagelijkse werkvloer is voor de meeste medewerkers één van de
zogenaamde focusklinieken. Door een duidelijke governance structuur en
medewerkers te empoweren blijven de lijnen kort en de organisatie plat.

• De structuur van de organisatie is afgelopen jaar gewijzigd, Bergman Clinics in
Nederland heeft een eigen organisatie en MT gekregen. Met de overname van
klinieken in Duitsland en de nieuwe investeerder (Triton) is een verdere stap is gezet
in internationalisering. Triton heeft als doel Bergman Clinics te helpen ontwikkelen
door te investeren in technologische innovaties, digitalisering en training.

• De stafafdelingen zijn gecentreerd op het hoofdkantoor in Naarden. De services vanuit
het hoofdkantoor (BiDA services genoemd) zijn erop gericht de divisies te faciliteren
en te helpen bij het realiseren van commerciële targets.

• De focusgebieden van Bergman Clinics zijn onderverdeeld in de divisies. De divisies
met verzekerde zorg zijn: Ogen, KNO, Huid & Vaat, Bewegen, Maag & Darm en
Vrouw. Twee divisies leveren onverzekerde zorg Bey (uiterlijk) en Memira (oogzorg).

ORGANISATIE

Feiten en cijfers
• 470.000 consulten p/j.
• 110.000 behandelingen p/j.
• 400 artsen / specialisten.
• 2500 fte.
• +/- 300 miljoen Euro omzet.
• 70 locaties in Nederland. 
• 140 focusklinieken verspreid over Nederland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en 

Duitsland.



ORGANISATIESTRUCTUUR
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Divisie Bewegen
De divisie bewegen is de grootste divisie binnen Bergman Clinics en heeft een omzet
van 140 miljoen euro die gerealiseerd wordt in 6 klinieken. Bij deze divisie kunnen
cliënten terecht voor een scala aan planbare zorg aan het bewegingsapparaat, variërend
van pijn aan de schouder, knie, heup, hand, voet, rug en nek maar ook voor sportletsel
(orthopedie en neurochirurgie). Er wordt gewerkt volgens het zogenaamde one-stop-
shop principe, hierbij vinden vervolgonderzoeken vrijwel altijd direct na een poli-
afspraak plaats. Door de uniformiteit in de processen kan de kwaliteit van de medische,
veelal verzekerde, zorg goed gewaarborgd worden en cliënten kunnen ook snel
geholpen worden.

Nieuwe kliniek Rotterdam
De divisie Bewegen heeft in de regio Rotterdam nu twee locaties. Dat is de kliniek bij
Rotterdam airport en een polikliniek in Capelle aan den IJssel. In 2024 zal een volledig
nieuwe, state-of-the-art focuskliniek op het gebied van orthopedie in Capelle a/d IJssel
geopend worden. De nieuwe kliniek zal de bestaande locaties in Rotterdam vervangen.
Deze nieuwe locatie wordt komend jaar gebouwd en gereed gemaakt. Met de nieuwe
kliniek heeft Bergman Clinics als doel groei te realiseren in de regio Rotterdam. De
kliniek krijgt vier operatiekamers en zal naast orthopedie ook ruimte bieden aan andere
divisies. Op deze locatie zullen ongeveer 120 mensen gaan werken. De huidige Clinic
Manager groeit door naar een andere rol in de organisatie en daarom is Bergman Clinics
op zoek naar een nieuwe Clinic Manager voor de divisie Bewegen in Rotterdam.

DIVISIE BEWEGEN
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De functie
De Clinic Manager is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, serviceverlening,
continuïteit en het financiële resultaat van de kliniek in Rotterdam. Samen met het MT
van de kliniek is hij/zij verantwoordelijk voor de planning en organisatie van alle
afdelingen, rapportages, interne communicatie en onderlinge samenwerking. Naast het
managen van de kliniek is een belangrijke uitdaging om vorm te geven aan de
strategische koers van de kliniek en het netwerk verder uit te breiden, te verdiepen en te
verstevigen. De Clinic Manager is het boegbeeld van de kliniek in de regio, door
samenwerking te zoeken met diverse partijen en (potentiële) medewerkers te inspireren.

De Clinic Manager werkt naar het eerste doel om een succesvolle opening van de
nieuwe kliniek te realiseren in 2024. Met alle betrokkenen creëert de Clinic Manager een
plan om dé kliniek van de regio te worden, terwijl aan een groeiend en winnend team
gebouwd wordt.

Plaats in de organisatie
De Clinic Manager geeft leiding aan het MT van de kliniek en geeft leiding aan een
groep medisch specialisten. Het MT bestaat uit de Clinic Manager, Hoofd OK, Hoofd
Polikliniek en Hoofd Verpleging. De Clinic Manager rapporteert binnen de divisie
bewegen direct aan de Operationeel Directeur (COO) van de divisie, dat is Rogier
Nelissen. Op het hoofdkantoor is regelmatig samenwerking met collega’s van
verschillende teams en er is veel samenwerking met andere Clinic Managers.
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Doelen Clinic Manager Rotterdam
• Succesvol dagelijkse leiden van de kliniek; zorgen voor hoge tevredenheid bij cliënten en 

medewerkers en goede financiële resultaten.
• Strategisch sturing geven aan het bouwproject zodat de nieuwe kliniek volgens plan kan 

openen.
• Opstellen en uitvoeren van een plan om komende vier jaar te verdubbelen in de regio; van 

2 naar 4 operatiekamers en van 20 naar 40 miljoen euro omzet per jaar.

https://www.linkedin.com/in/rogiernelissen/


Verantwoordelijkheden
De Clinic Manager leidt een team van circa 120 medewerkers(deels indirect), waaronder
een groep medisch specialisten. In deze functie heb je een verbindende rol tussen
cliënten, medisch specialisten, medewerkers en centrale ondersteunende afdelingen van
de organisatie. Hij of zij zorgt voor groeiende naamsbekendheid en is zelf veel in contact
met stakeholders, zoals samenwerkingspartners en verwijzers. De Clinic Manager heeft
de regie van de kliniek volledig zelf in handen, inclusief P&L verantwoordelijkheid en hij
of zij heeft de volle support van de Bergman Clinics organisatie.

Resultaatsgebieden
• Verbeteren van naamsbekendheid en de marktpositie van de kliniek;
• Actief contact houden met artsen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen, apotheken, enz.;
• Bepalen en behalen van doelen (omzet/ebitda) samen met het team;
• Bewaken van omzet- en kostenbudgetten;
• Bouwen en inspireren van een team, zorgen voor hoge betrokkenheid;
• Waarborgen van kwaliteit, hoge cliënttevredenheid realiseren;
• Optimaliseren van de werkprocessen en optimaliseren van rendement van de kliniek;
• Zorgen voor goede samenwerking met andere divisies die de kliniek gebruiken;
• Doorgronden van de kliniek, sturen op strategisch, tactisch én operationeel niveau;
• Vertalen van de uitgangspunten en waarden van Bergman Clinics naar de werkvloer;
• Deelnemen in diverse strategische projecten binnen divisie en organisatie.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

CLINIC MANAGER ROTTERDAM



WERKERVARING, KENNIS & OPLEIDING
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CRITERIA MUST NICE TO HAVE

Afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld richting Bedrijfskunde of Healthcare Management. √

10 jaar + werkervaring in operationele en commerciële posities. Minimaal 5 jaar in een leidinggevende positie. √

Ervaring met het opstellen van jaarplannen en business cases inclusief financiële onderbouwing. √

Kennis van het in de markt zetten van een dienst, weet wat het inhoudt om klantgericht te werken. √

Bewezen commercieel, bedrijfskundig, financieel economisch en operationeel inzicht. √

Strategisch kunnen denken én handen uit de mouwen willen steken. √

Werkervaring in FMCG, retail, hospitality, telecom, defensie, travel. √

Affiniteit met zorg. √



COMPETENTIES & PERSOONLIJKHEID

LEIDERSCHAP

Heeft een eigen leiderschapsstijl
ontwikkeld en is bezig met deze
stijl te verfijnen. Ontwikkelt
samenwerking en teamgeest
binnen en buiten het team door te
stimuleren en motiveren en
overbrugt lastige situaties door
op juiste manier te beïnvloeden
en daardoor win-win situaties te
creëren.

Sterk in flexibel leiderschap, past
stijl aan situatie aan. Kan
daardoor goed overweg met
zowel artsen, verpleging als
andere medewerkers in de kliniek.
Luistert goed, coacht en krijgt de
organisatie in een continue
beweging.

ONDERNEMEND

Signaleert kansen in de markt,
kijkt constant naar
ontwikkelingsmogelijkheden voor
de business, handelt daarnaar.
Weegt mogelijkheden af en durft
verantwoorde risico’s te nemen.

Speelt in op veranderende
wensen van cliënten en situaties
in de markt.

Vertaalt blik op de kansen voor
de kliniek in business plannen.
Neemt anderen mee in de ideeën
om de dienstverlening te
ontwikkelen en laten groeien.

Heeft een visie op zorg van de
toekomst.

RESULTAATGERICHT

Focus op “getting things done” en
behalen van resultaten. Beschikt
over executiekracht door vol te
houden op de ingeslagen weg
totdat doelen bereikt zijn.

In staat om projecten in
samenwerking met anderen te
realiseren. Maakt gebruik van
deskundigheid en kennis om een
resultaat te bereiken. Gebruikt
pragmatische instelling.

Heeft aandacht voor het
rendement door werkprocessen
te optimaliseren en te sturen op
goede planningen.

ANALYTISCH VERMOGEN

Scherp ontwikkeld analytisch
vermogen. Gaat diepte in als het
nodig is. Heeft veel gevoel voor
cijfers en data, neemt op basis
daarvan beslissingen.

Scherp en bezit hoge
snapsnelheid. Brengt constant
focus aan. Overziet de belangen
van Bergman Clinics, cliënten en
medewerkers en weet daarin de
juiste prioriteiten te stellen.

Is in staat om te simplificeren.
Vertaalt complexe materie met
gemak naar eenvoud, zowel in de
mondelinge als schriftelijke
communicatie.

PERSOONLIJKHEID

Enthousiaste en gedreven
persoonlijkheid met een positieve
instelling.

Energiek, intrinsiek gedreven om
het iedere dag beter te doen.
Heeft oog voor kwaliteit en geeft
zelf graag het juiste voorbeeld.

Inspirerende en verbindende
teamspeler, work hard play hard
mentaliteit. Beschikt over
sensitiviteit, is charmant en heeft
gunfactor.

Strategisch sterk, maar kan ook
zelf de mouwen opstropen.

CLINIC MANAGER ROTTERDAM



“Met ons concept van hooggespecialiseerde focusklinieken voor planbare medische zorg
bouwen we aan het zorglandschap van de toekomst. De Bewegen divisie is qua bijdrage
en groeiverwachtingen zeer belangrijk voor Bergman Clinics. Je moet zorgen dat jouw
kliniek top of mind is en blijft bij verwijzers en cliënten. Dit vereist een sterke drive voor
het leveren van superieure zorg aan cliënten en voor stakeholders, zoals verwijzers.

De Clinic Manager van onze nieuwe kliniek in Rotterdam krijgt een prachtige uitdaging.
Je wordt de ‘General Manager’ van een focuskliniek, die de komende jaren een sterke
groei gaat beleven. In het komende jaar begeleid je een complexe verhuizing naar de
nieuwe locatie. Vanaf de opening is het van belang te werken aan een cliëntgerichte
performance cultuur, alle medewerkers in de kliniek moeten begrijpen welke
mogelijkheden er liggen.

Wij zoeken een strategisch denkende en enthousiaste persoonlijkheid die beschikt over
lef, relativeringsvermogen en ondernemersgeest. Met jouw stijl van leidinggeven smeed
je uiterst effectieve teams. Mensen inspireren en overtuigen past goed bij jou, daarmee
creëer je een sfeer waarin mensen dezelfde trots voor de kliniek voelen als jij.
Strategisch inzicht is ook belangrijk. Als Clinic Manager moet je een business plan
kunnen schrijven en dit in de uitvoering vertalen naar de P&L en de operatie op de
werkvloer. In deze functie kan je een enorme impact maken op zowel de zorgvoorziening
in de regio als het resultaat van Bergman Clinics.”

INTERVIEW
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Rogier Nelissen, COO



Arbeidsvoorwaarden
Goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals een
bonusregeling en auto van de zaak.

Bergman Clinics besteedt veel
aandacht aan bedrijfscultuur en
ontwikkeling en groei van de
medewerkers.

Locatie
Het grootste deel van de tijd werkt de
Clinic Manager op de kliniek in
Rotterdam. In 2024 wordt de nieuwe
kliniek geopend in Capelle a/d IJssel.
Regelmatig werkt de Clinic Manager op
het hoofdkantoor van Bergman Clinics
is in Naarden.

ADDITIONELE INFORMATIE

Selectie proces
De interviews bij Career Openers zullen
worden gehouden door Peter Freriks.
Na selectie van de meest geschikte
kandidaten, zullen er meerdere
interviews worden gehouden bij
Bergman Clinics.

Het nemen van referenties is onderdeel
van dit traject.

Voor meer informatie, neem graag
contact op met Senior Consultant Peter
Freriks of Management Assistant Irsa
Lumbic:
Peter.Freriks@careeropeners.nl
Irsa.Lumbic@careeropeners.nl.
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https://goo.gl/maps/1TzutK1QdHses8tU9
https://goo.gl/maps/gJEiSfu4tQ9ryyBV8
mailto:rainier.beelen@careeropeners.nl
mailto:Irsa.Lumbic@careeropeners.nl

